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ন র: ৩৮.০০.০০০০.৩০১.০৮.১১৪.১৫.২৭ তািরখ: 
০২ সে র ২০২০

১৮ ভা  ১৪২৭

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

বাংলােদশ চাকির (িবেনাদন ভাতা) িবিধমালা, ১৯৭৯ এর চতুথ অ ে দ, অথ ম ণালেয়র এস.আর.ও নং-৩৬-
এল/৮৩-এমএফ/আর-II/এল-৬/৭৯(পাট-১)/৪৪৩, তািরখ: ৩১.০১.১৯৮৩ এবং িনধািরত ছিুট িবিধমালা, ১৯৫৯
এর িবিধ ৩ মাতােবক উপা ািনক িশ া বু েরা’র জলা কাযালেয়র িন বিণত কমচারীর ৫নং কলােম বিণত
তািরখ অথবা ছিুট ভােগর তািরখ হেত ১৫ (পেনর) িদেনর াি  িবেনাদন ছিুটসহ ১ (এক) মােসর মলূ বতেনর
সমপিরমাণ অথ ভাতা িহেসেব ম রু করা হেলা।

  নংনং নামনাম,,পদবীপদবী  ওও  কম লকম ল ইেতাপূেবরইেতাপূেবর  
আেবদনআেবদন/ / াপ তারাপ তার  

তািরখতািরখ

বতমানবতমান  আেবদনআেবদন  ওও  
াপ তারাপ তার
তািরখতািরখ

ািথতািথত  ছিুটরছিুটর  ময়াদকালময়াদকাল

১ ২ ৩ ৪ ৫
১ জনাব মাঃ ম রু আহেমদ

সহকারী পিরচালক (চলিত 
দািয় ), জউিশবু , 
বা রবান।

০৩/০৭/২০১৭ ০৩/০৭/২০২০ ১১/১০/২০২০ ি . হেত 
২৫/১০/২০২০ ি . পয  
অথবা ছিুট ভােগর তািরখ 
হেত ১৫ (পেনর) িদন।

এ ব য় সংি  জলা উপা ািনক িশ া বু েরা’র ২০২০-২০২১ অথ বছেরর ৩১১১৩২৮ নং কােডর াি
িবেনাদন ভাতা খােত বরা কতৃ অথ হেত িনবাহ করা হেব।

২-৯-২০২০
তপন মার ঘাষ

মহাপিরচালক

ন র:
৩৮.০০.০০০০.৩০১.০৮.১১৪.১৫.২৭/১(৬)

তািরখ: ১৮ ভা  ১৪২৭
০২ সে র ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক ( শাসন ও অথ/ পিরক না, মিনটিরং ও মলূ ায়ন), উপা ািনক িশ া বু েরা, ঢাকা।
২) িসে ম এনািল  , উপা ািনক িশ া বু েরা, ঢাকা (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।।
৩) জলা িহসাবর ণ কমকতা, বা রবান।
৪) সহকারী পিরচালক ( শাসন/অথ ও লিজি ক), উপা ািনক িশ া বু েরা, ঢাকা।

১



৫) জনাব মাঃ ম রু আহেমদ, সহকারী পিরচালক (চলিত দািয় ), জউিশবু , বা রবান।
৬) ব ি গত নিথ/অিফস কিপ।

২-৯-২০২০
মা: িরপন কবীর ল র

উপ-পিরচালক ( শাসন ও অথ)

২


